OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
SBB Energy S.A. z siedzibą w Opolu
A. DEFINICJE.
1. SBB Energy – spółka SBB Energy Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Łowickiej
1 w Opolu 45 – 324, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 527901, kapitał
zakładowy 100.000 zł;, NIP: 525-257-08-11, REGON: 146939652, będąca
właścicielem Platformy cyfrowej.
2. Oferent – podmiot korzystający z Platformy cyfrowej.
3. Platforma cyfrowa – internetowy platforma zakupowa, za pomocą której
Oferenci biorą udział w składaniu ofert oraz w aukcjach.

B. INFORMACJE POUFNE
1. Przez Informacje Poufne rozumie się wszelkie materiały i/lub informacje i dane,
zarówno handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne, operacyjne, know-how,
dane wyjściowe, obliczenia, treść zapytanie ofertowego, treść aukcji, itp., ujawnione
Oferentowi lub uzyskane przez niego w inny sposób w toku korzystania przez niego
z Platformy cyfrowej lub w toku prowadzonych rozmów/korespondencji/współpracy
przed i po zawarciu potencjalnej umowy, w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek
inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku informacji
(w tym między innymi w formie prezentacji, rysunków, szkiców, projektów
technicznych, zdjęć, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej) w związku z
korzystaniem Oferenta z Platformy cyfrowej.
2. Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa SBB Energy S.A.

C. ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI.
W związku z uzyskaniem Informacji Poufnych, Oferent niniejszym zobowiązuje się:
a) zachowywać Informacje Poufne w tajemnicy,
b) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celach korzystania z
Platformy cyfrowej, w tym do składania ofert,
c) nie przekazywać ani nie ujawniać Informacji Poufnych, bez każdorazowej
uprzedniej pisemnej zgody SBB Energy (forma pisemna zastrzeżona pod
rygorem nieważności), żadnej osobie trzeciej, z wyjątkiem:
- przypadków, w których Oferent jest zobowiązany do takiego
ujawnienia prawomocnym orzeczeniem sądu, ostateczną decyzją
organu administracji lub w przypadku ustawowego obowiązku takiego
ujawnienia, z tym zastrzeżeniem, że Oferent uprzednio (i) poinformuje
z odpowiednim wyprzedzeniem pisemnie SBB Energy o zamiarze
dokonania takiego ujawnienia, chyba że takiemu poinformowaniu
sprzeciwiałyby się obowiązujące przepisy prawa; jak również (ii)
dokona konsultacji z SBB Energy w celu określenia zakresu
ujawnianych Informacji Poufnych, ich treści, formy, a także sposobu i
miejsca ogłoszenia oraz podjęcia niezbędnych czynności w celu
ograniczenia niepożądanych skutków ujawnienia Informacji Poufnych,
chyba że sprzeciwiałyby się temu obowiązujące przepisy prawa oraz
(iii) ujawni tylko taką część Informacji Poufnych, jaka jest wymaga
przez prawo i (iv) podejmie wszelkie możliwe i racjonalne działania
celem zapewnienia, iż ujawnione Informacje Poufne będą traktowane
w sposób poufny i wykorzystywane tylko dla celów uzasadnionym
celem ujawnienia;
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- biegłych rewidentów, doradców prawnych, instytucji finansujących
Oferenta, a także pracowników, współpracowników i wszelkich innych
osób, zaangażowanych przez Oferenta w czynności związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty lub udziałem w aukcji, przy czym
Oferent zapewnia, że osoby te zostaną poinformowane o obowiązku
zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, a także zobowiążą się
w formie pisemnego oświadczenia zachować Informacje Poufne w
tajemnicy na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu, a w
przypadku naruszenia tego zobowiązania przez którąkolwiek z tych
osób Oferent będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialność jak za
własne działania i zaniechania,
d) nie wykorzystywać, nie kopiować, nie adaptować, nie wprowadzać zmian i
nie rozpowszechniać Informacji Poufnych w ramach swojej działalności, z
wyjątkiem wykorzystywania wyłącznie w zakresie koniecznym przy
czynnościach związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty lub
udziałem w aukcji,
e) zapewnić i utrzymać środki zabezpieczające zapewniające ochronę
Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem przez
nieuprawnione osoby trzecie.

D. WYJĄTKI.
Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w pkt C nie stosuje się;
1) do jakiejkolwiek części Informacji Poufnych, w stosunku do których Oferent
wykaże, iż informacje takie:
a) stały się publicznie znane w sposób nie stanowiący naruszenia obowiązku
wynikającego z niniejszego oświadczenia lub stały się publicznie znane
przed złożeniem niniejszego oświadczenia; lub
b) zostały zgodnie z prawem otrzymane przez Oferenta od niezależnej
od SBB Energy lub Oferenta osoby trzeciej, bez obowiązku zachowania
poufności; lub
c) w dacie ich ujawnienia przez SBB Energy lub uzyskania od SBB Energy
były już znane Oferentowi z innych źródeł, bez obowiązku zachowania
poufności;
2) do jakichkolwiek opracowań dokonanych przez Oferenta samodzielnie,
bez dostępu lub wykorzystania w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych.

E. MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE INFORMACJE POUFNE.
1. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane lub otrzymane od SBB
Energy (zwane dalej Materiałami), w tym między innymi dane utrwalone na
tradycyjnych lub elektronicznych nośnikach informacji, dokumenty, instrukcje obsługi,
specyfikacje, schematy działania, spisy programów, wydruki danych, korespondencja
stanowią i pozostają własnością SBB Energy i nie mogą być kopiowane w całości lub
w części bez wyraźnej pisemnej zgody SBB Energy, z wyjątkiem wykorzystywania w
zakresie koniecznym w zakresie czynności związanych z przygotowaniem i
złożeniem oferty lub udziałem w aukcji, jedna tylko w zakresie i rozmiarze
niezbędnym do tego celu. Wszelkie kopie Materiałów stanowią własność SBB Energy
oraz muszą zawierać stosowną informację lub oznaczenie dotyczące praw
autorskich, własności intelektualnej i/lub innych praw, jakie zostały umieszczone na
oryginale.
2. Na każde żądanie SBB Energy, Oferent bezzwłocznie zwróci SBB Energy wszelkie
Materiały zawierające Informacje Poufne oraz wszystkie ich kopie oraz zniszczy lub
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usunie wszelkie Informacje Poufne zapisane w jakimkolwiek urządzeniu lub na
jakimkolwiek nośniku służącym do przechowywania danych, w sposób
uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie.
3. Oferent zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby
środki łączności wykorzystywane przez niego do odbioru, przekazywania oraz
przechowywania Informacji Poufnych i/lub Materiałów gwarantowały zabezpieczenie
Informacji Poufnych i/lub Materiałów przed dostępem osób trzecich
nieupoważnionych do zapoznania się z nimi. Oferent oświadcza, że dysponuje
stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami, umożliwiającymi zagwarantowanie
poufności Informacji Poufnych.

F. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
Możliwość uzyskania lub uzyskanie przez Oferenta Informacji Poufność nie będzie
uważana za wyraźne lub domniemane przyznanie Oferentowi jakichkolwiek praw w
drodze licencji, sublicencji, użyczenia, najmu, dzierżawy lub na jakiejkolwiek innej
podstawie do utworu (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.) o prawie autorskim i
prawach
pokrewnych),
patentu,
wynalazku,
wzoru
użytkowego,
projektu
racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności intelektualnej lub ochrony
własności przemysłowej.

G. NARUSZENIE ZOBOWIĄZAŃ OFERENTA.
1. W przypadku naruszenia przez Oferenta lub innych osób, które uzyskały od niego
Informacje Poufne albo uzyskały Informacje Poufne w związku z brakiem wywiązania
się Oferenta z zobowiązań określonych niniejszym oświadczeniem, zobowiązań
wynikających z niniejszego oświadczenia, Oferent naprawi powstałą po stronie SBB
Energy szkodę, zarówno w zakresie rzeczywistej szkody, jak i utraconych korzyści.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między SBB Energy a Oferentem,
wynikających z treści niniejszego oświadczenia, jest sąd powszechny właściwy dla
siedziby SBB Energy.

H. CZAS TRWANIA OBOWIĄZKU ZACHOWANIA W POUFNOŚCI INFORMACJI
POUFNYCH.
Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych trwa bez ograniczenia
czasowego.
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